
FOODIES RESTAURANT & BAR  -  STAT IONSPLE IN 1  -  ENSCHEDE

tot 16.00h

Vegan Vegetarisch

DAGELIJKS VERS BROOD

Frisse salade van tonijn, rode ui, kappertjes, 
komkommer en Romaine sla

Tonijnsalade € 6.-

Vers geroosterde groenten, hummus, venkel en
rucola

Vegan € 6.-

Romige Twentse bunkerkaas met vijgen,
komkommer, sla en balsamico azijn

Twentse Bunkerkaas € 6,50

Gerookte zalm met venkel, kappertjes, rucola en
mosterd dille dressing

Gerookte Zalm € 7,50

Dungesneden rauwe runderlende
met pijnboompitten, Parmesaanse kaas, rucola en
truelmayonaise

Carpaccio € 7,50

Focaccia rijkelijk belegd met kip, bacon, tomaat,
mayonaise, romaine sla en chips 

Club € 8,50

Lunchplankje met een kommetje soep van de dag,
sandwich carpaccio, sandwich tonijnsalade, en
sandwich geitenkaas.

Lunchplankje € 11,50

DAGELIJKS VERS BROOD

Warme beenham,  tomaat, ei, honing en
mosterdsaus

Beenham € 6,50

Warme geitenkaas met honing, rode biet, gehakte
walnoot, rucola en bietendressing

Geitenkaas € 6,50

Gegrilde geitenkaas, courgette, paprika, rode ui en
rucola 

Halloumi € 6,50

Twee luxe rundvlees kroketten met mosterd op
twee boterhammen

Kroketten Rundvlees € 6,50

Twee gebakken eieren met naar keuze ham en/of
kaas  op twee boterhammen

Uitsmijter € 7,50

met ham en kaas, tomaat en rucola
Tosti Ham Kaas € 5,00

met gegrilde groenten, ui en rucola 
Vegan tosti € 5,50

met kaas, rucola, Serranoham, zongedroogde
tomaat en pijnboompitten

Spaanse tosti € 6,50



Gehele dag beschikbaar

Vegetarisch Vegan

Jonge romeinse sla met geroosterde kip, bacon,
gekookt ei, tomaat, croutons, parmesaanse kaas en
caesardressing.

Caesar Salade € 12,-

Jonge Romeinse sla met warme geitenkaas,
courgette, paprika, appel, vijgen, walnoot, honing
en thijmdressing

Geitenkaas Salade € 12,-

Jonge Romeinse sla met geroosterde groenten,
tempeh, cous cous en aceto balsamico

Vegan Salade € 12,-

Gemarineerde Tofu, edamame, mango, avocado,
gemarineerde groenten, wakame, wasabi en sushi
rijst 

Poke Bowl Vegan € 12,-

Zalm tataki, edamame, mango, avocado,
gemarineerde groenten, wakame, wasabi en sushi
rijst 

Poke Bowl Zalm € 14,-

Kip in een krokante korst, edamame, mango,
avocado, gemarineerde groenten, wakame, wasabi
en sushi rijst 

Poke Bowl Kip Katsu € 14,-

Vraag de bediening naar de soep van de dag.
Soep van de dag € 5,50

Huisgemaakte erwtensoep met rookworst en
geserveerd met ro�ebrood met spek

Erwtensoep met roggebrood € 7,00

Wildpate met cranberries en cumberlandsaus
Wildpate met cumberlandsaus € 6,50

Een tartaar van tomaat, avocado, olijven,
peterselie en red chard

Vegan Tartaar € 7,50

Dungesneden rauwe runderlende
met pijnboompitten, Parmesaanse kaas, rucola en
truelmayo

Carpaccio € 8,50

Zalm Tataki, gerookte zalm en ceviche.
Trio van Zalm € 8,50

Warme Geitenkaas op geroosterd brood met
rucola en peer.

Warme Geitenkaas € 7,50

Verse Shii-takes, Oesterzwammen en
blauwschimmelkaas op geroosterd brood

Wilde Paddestoelen met
blauwschimmelkaas

€ 7,50

Grote garnalen met chili en kno�ook
Chili & Knoflook Garnalen € 8,50

Gehele dag beschikbaar

DE MAALTIJDEN KUNNEN WORDEN UITGEBREID MET EEN
SIDE SALAD

Dagschotel € 10.-

Lasagnebladen bereid met ui, wortel, tomaat,
spinazie en mozarella

Lasagne € 12.-

Rode curry veie met bok choy, broccoli,
aubergine, mais, basmatirijst en raita 

Thaise Rode Curry Veggie € 12.-

Kip met bok choy, lente ui, gember, sojasaus,
basmatirijst.

Kip Cashew € 12.-

Kip naar Marokkaans recept met wortel,
kikkererwt, mint, zoete aardappel
en couscous gepresenteerd in een Tajine

Tajine € 12.-

Stoofpot van rundersukade, aardappel en
groentegarnituur

Stoofpotje € 12,50

Romige risotto met paddestoelen, tru�el,
geroosterde tomaat en grana padano

Risotto € 13,50

Gegrilde kippendijen met satésaus, atjar en frites 
Sate € 13,50

180 gram huisgemaakte burger op een
burgerbroodje met naar keuze blauwe kaas of
Cheddar kaas en gehakte walnoot. De burger
wordt geserveerd met frites.

Foodies Burger Diner (optie vega) € 13,50

Gegrilde gemarineerde spareribs met frites
Spareribs € 15,50

Gebraden spaakham met honingtijmsaus, frites en
groentegarnituur

Spaakham in honing tijmsaus € 15,50

Spinazie bospaddenstoelen wellington met
mousseline van pompoen en gekarameliseerde
vergeten groenten.

Spinazie bospaddestoelen
wellington

€ 16,50

Op de huid gegrilde zalm, groenten van de dag,
geserveerd met roseval aardappeltjes

Zalm € 16,50

Ossenhaaspuntjes op Japanse wijze bereid met
noodles en groenten

Beef Teriyaki € 16,50

Tournedos 150 gram (of 200 gram) met
groentegarnituur, roseval aardappeltjes en
een saus naar keuze. Sauzen: rode wijnsaus,
pepersaus of kruidenboter

Tournedos 150 / 200 gram € 18.50 / 22,50

Hertenbiefstuk met wildsaus, groentegarnituur,
stoofperen en roseval aardappeltjes.

Hertenbiefstuk 180 g € 22,50

Sla, tomaat, komkommer
Side salad € 2.50

Portie frites met mayonaise
Portie frites € 3.00

Zoete aardappel frites met tru�elmayonaise
Zoete aardappel frites € 4.00

Twee bolletjes roomijs met gesmolten chocolade
Dame Blanche € 6,-

Room, vanille, eieren en een laagje
gecaramelliseerde suiker

Crème brûlée  € 6,-

Een Italiaans dessert van koekjes, mascarpone,
ko�e, amaretto en cacao.

Tiramisu € 6,-

Panna Cotta op basis van plantaardige room met
passievruchten, vanille en kokosmelk

Panna Cotta € 6.-

Chocolade fondant taart gegarneerd met fruit
Chocolade Lavacake € 6,-


